École Maternelle Planeta Educar
Luanda, Angola

English school
ANO LECTIVO 2022 / 2023
INSCRIÇÃO

REINSCRIÇÃO

LISTA DE DOCUMENTOS A FORNECER

É imperativo fornecer-nos o ficheiro entre 05/04/2022 e 06/05/2022:
(Qualquer ficheiro incompleto não será aceite)
•
•
•
•
•
•
•
•

O "Formulário de Inscrição/ Reinscrição devidamente preenchido e assinado
2 fotografias recentes
Fotocópia do passaporte e visto do estudante ou bilhete de identidade angolano (cédula)
Fotocópia do passaporte e visto dos pais ou bilhete de identidade angolano
Fotocópia do cartaõ de vacinação
Assinatura do "Regulamento Financeiro"
Assinatura "Regras de procedimento »
Recibo de pagamento da re-inscrição emitido pelo departamento de contabilidade/ Recibo de
pagamento da 1ª inscrição após validação da vaga pela Comissão de Admissão.
Em que classe irá o seu filho ingressar no ano lectivo 2022/2023 ?
Ano de nascimento

Turma

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

KG 1

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

KG 2

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

KG 3

Rua da Liberdade, nº 144 , Vila Alice
Email : geral@planetaeducar.ao / www.planetaeducar.ao
Tel .927 198 265 / 923 882 970

Ficha de inscrição – Ano lectivo 2022 – 2023
Aula em 2021-2022: _______

PHOTO

KG 1

□

KG 2

□

□

KG 3

ATL

□

DATA DE ADMISSÂO _______-_____________-_______

1.Dados da Criança
Apelido: _____________________________________________________________________________
Nome : _____________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________
Data de Nascimento:

_______________________ Nacionalidade 1 : _______________________
Nacionalidade 2: _______________________

N. º de identificação (BI, passeporte) : ______________________________________________________
2. Filiação
Nome do pai: ________________________________________________________________________
Morada : ____________________________________________________________________________
Profissão : ___________________________

Local de trabalho : ___________________________

Contacto: ___________________________

E-mail : ____________________________________

Nome da mãe: ________________________________________________________________________
Morada : ____________________________________________________________________________
Profissão : ______________________________

Local de trabalho : ___________________________

Contacto :_______________________________

E-mail : _________________________________

3. Informação

IRMÃO(S) E IRMÃ(S) JÁ MATRICULADOS(S) NA ESCOLA:
Apelido - Nome

Sim

□

Não

□

Turma

Outro contacto que não os pais em caso de emergência:
Apelido : __________________________

Nome: _____________________________________

Contacto : _______________________________________
Ligação com o aluno : ______________________________

TARIFAS ESCOLARES
1-

As propinas são pagas ou reembolsadas na totalidade ou em parte por uma empresa, embaixada

ou ONG
Nome da empresa :
E-mail :

Ou

2-

Eu, abaixo assinado____________________________________________________, responsável pelo

pagamento,

comprometo-me

a

pagar

a

totalidade

das

propinas

do

estudante

(nome

e

apelido)__________________________________________________________________________________
A factura será enviada directamente para a empresa, embaixada, ONG ou encarregado da educação.
O montante das propinas escolares para o ano em curso e as condições financeiras estão detalhados no
documento "Regulamento Financeiro" Qualquer inscrição de um estudante no "Planeta Educar" implica a
aceitação total destas condições financeiras.
Autorizo a escola a tirar fotografias do meu filho como parte das actividades escolares e a
distribuir estas fotos nas plataformas de comunicação da escola.
Reconheço que li e aceito as condições contidas no presente documento.

Feito a: _________________________
Em : _________________________
Assinatura dos encarregados da educação :
________________________

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS ESCOLARES

ANO LECTIVO 2022 -2023
IMPORTANTE: é imperativo preencher todas as casas que se encontram abaixo.
Nome da Empresa - Embaixada – ONG:

N° NIF:
Endereço de facturação:

Nome e contacto da empresa – Função:

E-mail :
Contacto:
Nome completo do (s) aluno(s):

Nome completo do colaborador, representante legal do
aluno
Despesas pagas pela empresa :
-Despesas de inscrição ou reinscrição:

SIM

NÃO

. Propinas trimestrais:

SIM

NÃO

Para qualquer informação adicional, consultar o Regulamento Financeiro disponível do site da escola
www.planeteducar.ao

DATA :

_________________________

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA :

AUTORIZAÇÃO PARA DIREITOS DE IMAGEM
ANO LECTIVO 2022-2023

Eu, abaixo assinado, Sr/Mrs____________________________________, representante legal do
aluno______________________________________, na aula:________ ,
Autoriza
 Fotografar ou filmar o meu filho com o objectivo exclusivo de projectos educativos,
apresentações orais nas aulas, visitas a fábricas ou exposições, viagens escolares,
 Tirar fotografias do meu filho para fotografias de classe,
 A difusão da imagem do meu filho sem qualquer limite de tempo dentro da escola.
4No jornal ou revista da escola (papel ou digital, por exemplo, Padlet)
4No sítio Web da escola

Não autorizo a publicação de imagens do meu filho

Assinatura

NOTA ÀS FAMÍLIAS
ANO LECTIVO 2022-2023
Abertura dos portões
Início do curso
07H20
07H30
07H30

KG 1
KG 2
KG 3

07H00
Fim do curso
12H30
12H40
12H40

Estes horários, tal como o calendário escolar, são vinculativos para todos os alunos. Pontualidade e
assiduidade são obrigações. O não cumprimento destes requisitos pode fazer com que a escola se recuse
a aceitar um aluno.
Em tempo de covid 19, e de acordo com os Decretos Presidenciais, estes horários podem sofrer alterações
La Cheffe d’établissement
Mónica Verissimo

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A ser devolvido após assinatura

Sr./ Sra.____________________________________
Pai/Mãe do aluno __________________________________ na aula _______,
1.Compromete-se a recolher o seu filho nos horários indicados
2.Reconhece que o seu filho deixa de estar sob a responsabilidade da escola assim que sai
3.Compromete-se a respeitar o horário e o calendário escolar da escola

Assinatura:

AUTORIZAÇÃO PARA RECOLHER UMA CRIANÇA
ANO LECTIVO 2022 – 2023
Na escola, como no infantário, as crianças só podem ser confiadas a pessoas que tenham recebido
a autorização dos seus pais ou tutor legal. Pedimos-lhe que indique o nome destas pessoas, a sua
relação com a criança e o seu número de telefone.
Para além destas autorizações permanentes, apenas uma autorização escrita sua permitirá a outra
pessoa recolher a criança.
Nós, abaixo assinados, _____________________________, pai, mãe, tutor legal (1), da
criança: ______________________________, autorizamos as pessoas abaixo indicadas a
recolher a nossa criança.
Nomes de pessoas autorizadas

Ligação com o

contacto

aluno :

Anexar ao processo uma cópia do documento de identidade das pessoas autorizadas
Feito a : ......................
Assinatura :

em: ..................................

QUESTIONÁRIO DE SAÚDE
ANO LECTIVO 2022-2023
A fim de conhecer melhor o seu filho, ficar-lhe-íamos gratos se pudesse preencher o questionário de saúde abaixo. A
informação fornecida será dada à direcção, que está vinculada pelo sigilo profissional.
NOME : ....................................................................................................
PRIMERO NOME : ...........................................................................................
TURMA : ........................

Número de telefone de emergência dos pais / Pai: .................................... Mãe: .......................................
A vacinação DTP (Difteria-Tétano-Polio) é obrigatória para a escola, está actualizado? SIM

NÃO

Em caso afirmativo, data da última recolha: ..................................................................................................................

SIM

História médico-cirúrgica :

seu filho tem alguma doença crónica??
Diabetes : SIM

NÃO
SIM

NÃO

NÃO

Em caso afirmativo, tratamento em curso:.....................................................................................................................
Epilepsia : SIM

NÃO

Em caso afirmativo, está em tratamento: ........................................................................................................................
Data do último ataque :....................................…
Alergia (s) : SIM

NÃO

Em caso afirmativo, especificar qual :.............................................................................................................................
Asma :SIM

NÃO

Em caso afirmativo, tratamento em caso de crise: ............................................................................................................
Doença das células falciformes :SIM

NÃO

Estado do coração :SIM
Problema visual : SIM

NÃO

NÃO

Problema de audição : SIM
Problema do motor : SIM

NÃO
NÃO

Autorizo a direcção da escola a dar paracetamol ao meu filho em caso de febre alta ou dor:

SIM

NÃO

Sinta-se à vontade para nos informar de quaisquer outros problemas de saúde que o seu filho tenha tido durante a
sua vida.
Assinatura dos pais:

